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Voor wie?
“Iedereen die in een half jaar minimaal 4 maanden in Nederland verblijft, moet zich laten inschrijven
in de Basisregistratie Personen (BRP).”
Waarom?
“Via de BRP kan de overheid in contact komen met haar burgers. Je schrijft je in de BRP op jouw
woonadres of op een briefadres. De gemeente bepaalt of je in aanmerking komt voor een
briefadres.”
Wat zijn de voorwaarden?
• Het verblijf in Nederland moet langer dan 4 maanden zijn
• Het verblijf in Nederland moet rechtmatig zijn
• Eerst wordt jouw Identiteit vastgesteld bij de gemeente
Meer informatie over de voorwaarden vind je in de linken onderaan dit document.
Wie mag briefadresgever zijn?
“De briefadresgever moet ervoor zorgen dat post van de overheid jouw bereikt. Denk aan brieven,
belastingformulieren, een stempas of een dagvaarding. De briefadresgever is óf een natuurlijk
persoon; óf een instelling die door de gemeente is aangewezen.”
Zijn er nadelen voor de briefadresgever?
Dit kan per gemeente verschillen. Een aantal gemeentes geven aan: “Er zijn ook geen gevolgen voor
uw bijstandsuitkering, gemeentelijke belastingen, huur- of zorgtoeslag. Een persoon met een
briefadres staat wel ingeschreven op uw adres, maar niet als bewoner.”
Bij andere gemeentes vermelden ze: “Als u als briefadresgever twijfelt over eventuele gevolgen,
bijvoorbeeld voor uw uitkering of huurtoeslag, dan kunt u het beste advies inwinnen bij de
desbetreffende instantie voordat u toestemming verleent.”
Maximum aantal briefadressen per adres
“Een briefadres kan alleen verleend worden op een particulier adres, waar nog geen of slechts één
briefadres is geregistreerd. Hierbij geldt een briefadres afgegeven aan een gezin als één briefadres.
Dit betekent dat er maximaal twee personen of twee gezinnen een briefadres kunnen hebben op één
adres. Deze regel moet voorkomen dat briefadressen afgegeven worden tegen betaling van een
maandelijks bedrag.
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Het vermoeden is namelijk dat deze briefadressen gebruikt worden door personen, die wel degelijk
een woonadres hebben, maar niet op dat adres geregistreerd willen of mogen worden. Het in stand
houden van commerciële briefadresgevers werkt fraude en misbruik in de hand en dient dan ook te
worden tegengegaan. “
Regeling briefadres (overheid.nl)

Hoe lang is een briefadres geldig?
In de interne werkafspraken tussen gemeentes is opgenomen dat er geen afdwingbare tijdslimiet
worden gesteld aan een briefadres. Wel kunnen ze termijnen met je afspreken en wordt er na het
verloop van het termijn gevraagd inlichtingen te geven waaruit blijkt of je nog terecht met een
briefadres in de BRP bent geregistreerd.
bzk_-_brief_brp_en_briefadres_getekend_28-10-2016.pdf (vng.nl)

Waar vind ik meer informatie over een briefadres?
In de linken van de overheid staat meer informatie over de voorwaarden en hoe je dit kunt
aanpakken:
Kan ik mijzelf laten inschrijven op een briefadres? | Rijksoverheid.nl
Wanneer moet ik mij in de Basisregistratie Personen (BRP) laten inschrijven als ingezetene? |
Rijksoverheid.nl
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